
ŻYRARDÓW 05.02.2017r 

TURNIEJ AP ŻYRARDÓW 2017 ROCZNK 2005
     

www.apzyrardow.pl 1



                                                 

                                                     

INFORMACJE 

I REGULAMIN 
1. Organizatorem turnieju jest stowarzyszenie AP ŻYRARDÓW

2. Terminy i miejsce Turnieju Noworocznego

a) Termin:

05 Luty 2017 - rocznik 2005 i młodsi

b) Miejsce rozegrania każdego z turniejów : 

Hala OSIR przy ul. Stefana Jodłowskiego 25/27 96-300 Żyrardów 

c) Czas trwania turnieju :

Rozgrywki rozpoczynają się o godz.  9:00 i trwają maksymalnie do godziny
17:00

3. Cel turnieju

 Propagowanie sportu trybu życia i rywalizacji sportowej wśród dzieci

 Nawiązywanie nowych znajomości wśród uczestników

 Wychowanie poprzez sport w duchu zasady „Fair Play”

www.apzyrardow.pl 2



 Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży

4. Kategoria wiekowa

 Zawodnicy  (chłopcy  i  dziewczęta)  zgodni  wiekiem  kalendarzowym  dla
danego rocznika.

 Zawodnik  w  czasie  trwania  turnieju  musi  posiadać  ważny  dokument
tożsamości ze zdjęciem 

5. Zasady uczestnictwa

 Wpisowe do turnieju za drużynę wynosi 250 zł

 Wpisowe jest wpłacane do organizatora w dniu turnieju (wystawiamy KP
lub uproszczony rachunek) 

 Z  zespołów  zgłaszających  akces  do  turnieju  organizator  wybierze
uczestników i poinformuje zainteresowane kluby

 Zgłoszenia prosimy kierować do trenerów poszczególnych roczników

6. System rozgrywek

Cały Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym.            

Dla rocznika 2005

 W turnieju wystąpi 8 drużyn (2 zespoły AP Żyrardów).

              Czas trwania meczu to 14 min 

 Boisko  o wymiarach 40 x 25 m.

 Bramki 2 x 3 m.

 Na boisku drużyna liczy 5 zawodników (bramkarz + 4 zawodników). 
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 Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników.

7. Zasady gry

 Auty wykonywane są nogą poprzez podanie do partnera, na wysokości kolan

 Po aucie bramkowym , bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką do połowy
(piłka przed połową musi mieć kontakt z zawodnikiem).

 Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie - przeciwnik stoi  5 metrów od piłki.

 Rzut karny wykonywany z odległości 7 m.

 Zmiany w systemie hokejowym.

 Rodzice uczestniczących zespołów muszą znajdować się na trybunach

 Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

 Za  rażące  przewinienia  kara:  1  min.  (zespół  gra  w  osłabieniu).  Strata
bramki kończy karę zawodnika.

 W przypadku gdy zachodzi konieczność założenia kontrastów jest robione
losowanie za pośrednictwem sędziego głównego

 Pozostałe przepisy zgodnie z postanowieniami PZPN.

8. Organizator zapewnia

 Słodki poczęstunek dla trenerów i zawodników oraz obiad.

 Wodę mineralną dla każdej drużyny

 Sędziów z uprawnieniami

 Opiekę medyczną w czasie zawodów
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 Dla rodziców: kawa, herbata, ciasta 

9. Nagrody i wyróżnienia

 3 najlepsze zespoły dostaną pamiątkowe puchary i medale

 Nagrody  indywidualne  dla  najlepszego  zawodnika  ,  bramkarza  i  Króla
Strzelców

10. Ubezpieczenie

 Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.

11. Zgłoszenia

 AP ŻYRARDÓW rocznika 2005 : Trener Piotr Wójcik  Tel.: 606-242-307

e-mail : piotr.wojcik@onet.pl

12. Postanowienia końcowe

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie
i sposobie jego interpretacji.

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione podczas
turnieju.
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